
 
 

 
 

November 2018: ‘Zie ginds komt de onrust – hoe help ik mijn kind met 
spanning rondom Sinterklaas?’ 
 
 Half november komt de Sint weer naar Nederland! Voor veel kinderen het 
hoogtepunt van het jaar. De voorpret rondom Sinterklaas roept bij papa’s en mama’s 
vaak mooie  herinneringen op aan vroeger. Het is erg leuk om met je eigen gezin deze 
spannende tijd te beleven. Samen naar de intocht gaan, liedjes zingen, verlanglijstjes 
maken, genieten van pepernoten en je schoen zetten.  
 
Bij sommige kinderen ontstaat rond de komst van de Goedheiligman een heel 
onrustig gevoel. Vooral jonge of heel gevoelige kinderen kunnen niet altijd omgaan 
met alle opwinding. Alle prikkels van televisieprogramma’s, liedjes, versierde klassen 
en de lange aanloop naar pakjesavond kunnen overweldigend zijn. Bij veel kinderen is 
de fantasie heel sterk, zij geloven vaak heilig in Sinterklaas en nemen alles eromheen heel serieus. Dit 
kan ook angst oproepen.  
 
Merk je dat jouw kind last heeft van spanning of angst rondom Sinterklaas? Deze tips kunnen je 
helpen hiermee om te gaan:  

- Wees heel duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten en wat hij /zij 
ongeveer kan verwachten. Zo weet je kind precies waar hij/zij aan toe is en hoeft hij/zij 
zich er geen zorgen over te maken.  

- Haal Sinterklaas niet bij de opvoeding! Dreig niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft 
als je kind zich misdraagt. Het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet kan beangstigend 
zijn.  

- Dwing je kind niet om Sinterklaas van dichtbij te bekijken of een hand te geven. Sommige 
kinderen proeven liever de sfeer op afstand, of vinden het zien van de Sint op televisie al 
voldoende. Forceer niets, hierdoor kan je kind nog banger worden. Laat liever je kind het 
feest op zijn eigen manier beleven.  

- Bereid angstige of heel gevoelige kinderen goed voor op wat er gaat gebeuren op school 
of op pakjesavond. Als ze weten wat ze ongeveer kunnen verwachten, zullen ze meer 
genieten van het feest.  

- Bedenk praktische oplossingen: houdt bijvoorbeeld het kijken van het Sinterklaasjournaal 
voor bedtijd je kind wakker met allerlei vragen en spanning? Kijk het op een ander 
moment van de dag! 

 
Heb je vragen over kinderen die gespannen of angstig zijn? We denken graag met je mee!  
Op onze site www.jggv.nl vind je de contact informatie. 

http://www.jggv.nl/

